
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 28 april 2010 
t.a.v. commissie Bestuur, Europa en Middelen, Uw kenmerk : 2010BEM67 
 Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : Noortje de Vries 
 E-mail : noortje.de.vries 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2540 
 

Onderwerp: Project Optimalisatie subsidiesysteem/ voortgang  
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Doel notitie 
Met deze notitie informeren we u over de voortgang en resultaten van het project ‘Optimalisatie 
subsidiesysteem, helder verder’.  
 
Aanleiding 
Provinciale Staten hebben aanbevelingen gedaan om het subsidiesysteem te dereguleren. Doel van het 
project ‘Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder’ is om de aanbevelingen uit te voeren. Gewenste 
effecten zijn: 

1. 30% lastenverlichting voor subsidieaanvragers 
2. grotere klanttevredenheid 
3. snellere beleidsrealisatie. 

 
Terugblik 
In september 2009 hebben Provinciale Staten het ‘Kader voor subsidieverstrekking’ vastgesteld. De 
eerste kerngedachte is dat subsidie alleen dient te worden verstrekt als dat bijdraagt aan het 
Klantgericht, Effectief, Efficiënt en Rechtmatig bereiken van beleidsdoelen. De tweede kerngedachte 
is dat de kosten van subsidieverstrekking in verhouding moeten staan tot de baten. Ter uitvoering van 
deze kerngedachte vallen bijvoorbeeld controlemomenten uit in de behandeling van subsidieaanvragen 
als het gaat om bedragen onder de € 25.000,- euro. 
In december 2009 hebben Provinciale Staten de nieuwe systematiek voor subsidieregelgeving 
vastgesteld. PS dienen te beslissen over de juridische grondslag in de Algemene subsidieverordening, 
het beleid en de jaarlijkse programmabegroting. GS kunnen vervolgens voor de uitvoering nadere 
subsidieregels vaststellen. 
 
Stand van zaken 
De stand van zaken in het project is als volgt: 

1. 53 subsidiewerkprocessen zijn teruggebracht naar 1, verkort werkproces. Na de zomer is de 
administratieve organisatie gereed om met het nieuwe werkproces te werken. 

2. Er is een concept-Algemene subsidieverordening (Asv) gereed. De Asv ligt ter bespreking aan 
u voor. Op dit moment passen de afdelingen de subsidieregelingen aan op de nieuwe Asv. 

3. De risico’s die het nieuwe subsidiesysteem met zich brengt zijn in kaart gebracht. Voor de 
risico’s die zich meer waarschijnlijk kunnen voordoen en aanzienlijke financiële gevolgen met 
zich brengen of imagoschade veroorzaken zijn beheersmaatregelen genomen. 

4. In april is de organisatie getraind in de nieuwe manier van werken. 
 
Vervolg 
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De komende maanden staan in het teken van (1) aanpassing van de administratieve organisatie op het 
nieuwe systeem en (2) vaststelling van de aangepaste subsidieregelgeving. 
Per 1 november 2010 is dit project gereed. Op 1 januari 2011 treedt het nieuwe subsidiesysteem in 
werking.  
 
De beslisprocedure voor de Asv is als volgt: 

- de ad hoccommissie Vermindering regelgeving en bureaucratie bespreekt de Asv in mei; 
- GS stellen de definitieve Asv in juni 2010 vast; 
- De commissie Bestuur, Europa en Middelen en PS stellen de Asv in september vast. 

 
Landelijke ontwikkelingen 
Op dit moment loopt de provincie Utrecht voorop met deregulering van het subsidiesysteem. De 
andere provincies volgen het voorbeeld van de provincie Utrecht. Uw voortrekkersrol kan succesvol 
worden genoemd.  
Vanuit het IPO wordt aan het eind van het jaar een meting verricht naar lastenverlichting. Het gaat om 
een eindmeting bij alle provincies om na te gaan in hoeverre de 25 % lastenverlichting zoals 
vastgelegd in het bestuursakkoord is bereikt. Voor de eindmeting van dit project lijkt het ons wenselijk 
mee te liften met de eindmeting van het IPO. 
 
Samenvattend 
Kortom, het project ligt op schema.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


